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News@TI
Aplicativo de assistência ao motorista pelo 
smartphone

@A VIA Technologies, Inc. acaba de lançar o primeiro aplicativo de 
assistência ao motorista de smartphone do mundo. O VIA-AI é 

um software livre que suporta funções de integração de Controle de 
Velocidade de Cruzeiro Adaptável (ACC), Sistema de Assistência de 
Manutenção de Faixa de Rodagem (Lane Keeping Assist System - LKAS) 
e CAN Bus. O app permite o desenvolvimento de recursos de assistência 
ao motorista para veículos selecionados usando um moderno smartphone 
Android e conectores de hardware. “Como a primeira empresa do mundo 
a habilitar funções avançadas de assistência ao motorista Nível 2 em um 
smartphone, nossa missão é acelerar o desenvolvimento de aplicativos 
autônomos que alavancam as capacidades do dispositivo móvel mais 
onipresente do mundo”, diz Richard Brown, vice-presidente de Marketing 
Internacional da VIA Technologies, Inc. “Estamos comprometidos em 
construir um ecossistema vibrante para desenvolvedores, entusiastas 
e parceiros da indústria para criar aplicativos e serviços inovadores que 
aumentem a segurança e a conveniência aos motoristas.

App permite que gestores acompanhem gastos de 
sua equipe em tempo real 

@Gerir uma empresa não é uma tarefa fácil, exige muito esforço, 
tempo, competência e, principalmente, organização. Pensando em 

ajudar os gestores em suas tarefas, surgiu o VExpenses, plataforma 
que  facilita a gestão de despesas corporativas e permite acompanhar 
com segurança, e em tempo real, os gastos dos seus colaboradores. 
O sistema tem como principal objetivo poupar o tempo gasto com 
tarefas manuais e serviços administrativos do processo de prestação 
de contas, que não agregam valor ao core business da empresa. Ati-
vidades como a conferência, análise e pagamento de reembolso de 
despesas dos colaboradores, que normalmente envolvem controle de 
notinhas físicas e relatórios demorados, tornam-se tarefas simples e 
menos burocráticas com o sistema. Segundo Bruno Pain, co-fundador 
e diretor comercial, a plataforma auxilia os profi ssionais a cuidarem do 
processo de prestação de contas na empresa. Além disso, é possível 
acompanhar em tempo real os gastos dos colaboradores, evitando 
fraudes e dores de cabeça com perdas de notas fi scais.

Série Ciência para Todos 

@A FAPESP e a Fundação Roberto Marinho/Futura produziram em 
parceria a série Ciência para Todos, que estreia em 19 de agosto, às 

20h30, no Canal Futura.  São, ao todo, 52 episódios, cada um deles com 
13 minutos, mostrando os impactos sociais e econômicos de pesquisas 
científi cas e tecnológicas fi nanciadas pela FAPESP. Protagonizados por 
pesquisadores, os episódios da série também fi carão disponíveis em fu-
turaplay.org. O Ciência para Todos inspirou a Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo a lançar, junto com a FAPESP e a Fundação Roberto 
Marinho/Futura, um concurso cultural para estudantes de ensino médio 
da rede pública estadual. As inscrições vão até o dia 20 de setembro e 
os vídeos, que podem ser gravados com celular, devem ser enviados até 
o dia 31 de outubro de 2019. O regulamento está disponível em https://
prosas.com.br/editais (Claudia Izique | Agência FAPESP).

COLUNA DO HERÓDOTO

O presidente nunca 

escondeu dos seus 

eleitores que é favorável 

a soluções de força. 

Armas e tiros foram suas 
peças de campanha e 
não havia quem não 

conhecesse os seus gestos, ou 
imitasse. Deixou-se fotografar 
portando armas na campanha 
eleitoral. Isso nem chegou a 
ser explorado pelos seus ad-
versários na eleição. Uma vez 
no poder orienta a polícia e as 
forças armadas do país a atirar 
em todo e qualquer potencial 
criminoso que estiver portando 
ou comercializando drogas nas 
ruas das cidades. 

Ele mesmo deu várias entre-
vistas reforçando a ordem com 
uma  arma de grande poder de 
fogo nas mãos, os fuzis usados 
pelo tráfi co e pelas forças de 
segurança. O correto é atirar 
para matar e de preferência 
mirar na cabeça do suposto 
bandido, repete. Ele mesmo 
se dispõe a atirar e fazer jus-
tiça com as próprias mãos. É 
aplaudido pela população e 
rejeitado pelas organizações 
internacionais de defesa dos 
direitos humanos.

A luta contra o tráfi co de 
drogas já matou centenas de 
pessoas, a maioria suspeita 
de pertencer a quadrilhas 
organizadas e infi ltradas em 
todos os lugares, inclusive 
nos presídios. É verdade que 
no meio dos tiroteios entre 
trafi cantes e forças policias 
sobraram balas perdidas para 
pessoas inocentes, inclusive 
com mortes. Reafi rmou nas 
redes sociais “ a guerra con-
tra as drogas ilegais não será 
abandonada. Em vez disso, 
permanecerá tão implacável 
e arrepiante quanto estava no 

dia em que começou. 
O seu discurso ganhou reper-

cussão internacional quando  
afi rmou: “A preocupação de 
vocês, ativistas de direitos 
humanos, são os direitos  hu-
manos, a minha, são as vidas 
humanas, por isso a política de 
linha dura e enfrentamento do 
tráfi co vai continuar”. O prin-
cípio adotado pelo governo é 
que as drogas são responsáveis 
pelas destruições das famílias e 
por isso precisam acabar. 

Desde que assumiu o go-
verno o presidente enrijeceu 
a política nacional anti drogas 
e durante toda a sua carreira 
política esse foi o seu mote 
para conquistar o poder. Seus 
discursos de assemelham aos 
de outros dirigentes linhas 
duras do mundo e que não 
aceitam nenhuma política 
contra as drogas que não sejam 
a repressão, o enfrentamento 
das quadrilhas e a abstinên-
cia total para quem quiser se 
libertar delas. 

Por isso as mortes atribuídas 
do Estado pela ação da repres-
são  violenta devem ser tole-
radas ou inocentadas uma vez 
que é um anseio supostamente 
nacional. Os palavreados pre-
sidenciais sobre a violência 
são recheados de ofensas e 
devaneios  afi nal quando es-
teve no cargo foi responsável 
pela morte de pelo menos 2000 
pessoas, à frente da prefeitura 
de Davao, a terceira cidade 
das Filipinas, com um milhão 
e meio de habitantes. 

Rodrigo Dutarte pontifi cou 
na prefeitura por 22 anos antes 
de assumir a presidência da re-
pública asiática. “Minha ordem 
é atirar para matar”, disse no 
discurso de posse.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).
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Heródoto Barbeiro (*)

Uma balinha
na cabeça

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A geração Z e o futuro do trabalho
O caminho de transformações sociais aberto pelos millenials vai continuar a ser trilhado pela Geração Z

Semantix abre 60 vagas e mira expansão 
A Semantix, referência na oferta de 

tecnologia em Big Data Analytics e 
Inteligência Artificial, inicia seu proje-
to de expansão e internacionalização 
da marca. A empresa possui 60 vagas 
abertas nos níveis Pleno e Sênior para 
Engenheiro de Dados e Cientista de 

Dados. As posições são para as unidades 
de Pinheiros, Alphaville, Vila Olímpia, 
Osasco e Interlagos, em São Paulo (SP). 

Ao todo, são 40 cargos disponíveis 
para Engenheiros de Dados e mais 20 
para Cientistas de Dados. O prazo de 
inscrição é indeterminado, ou seja, até 

o preenchimento do quadro de colabo-
radores. O horário de trabalho é das 9h 
às 18h em qualquer uma das unidades 
disponíveis. O interessado que atenda 
aos requisitos deve enviar o currículo 
citando a vaga de interesse para o e-mail 
sejaumsemantico@semantix.com.br.

Jorge Arduh (*)

Os jovens nascidos no século XXI de-
vem representar 32% da população 
global este ano, segundo estimativas 

da ONU, tornando-se o maior grupo na so-
ciedade atual. Ainda pode parecer caótico 
entender que pessoas nascidas em 2001 já 
podem votar, entrar na universidade e, con-
sequentemente, no mercado de trabalho.

Ainda que a retomada econômica leve 
algum tempo para trazer efeitos concretos 
nos índices de emprego, é de fundamental 
importância entender o que esse grupo de 
pessoas – nascidas em um ambiente com 
smartphones e internet de boa qualidade 
– valoriza dentro das relações organiza-
cionais. Os efeitos em segmentos como 
o fi nanceiro, educacional e de consumo 
parecem se tornar mais claros a cada dia, 
com novas empresas recheadas de salas de 
videogames, benefícios, serviços simples e 
inovadores tomando o lugar de companhias 
há muito tempo consolidadas.

Nesse cenário, cabe reagir. E a melhor 
estratégia é aquela capaz de reformular 
as relações organizacionais, estendendo a 
motivação para além dos jovens profi ssio-
nais e trazendo benefícios em qualidade 
dos produtos e serviços, aumentando as 
chances de obter lucro.

É evidente que há desafi os 
a serem superados, especial-
mente em segmentos tradi-
cionais (como o Direito, por 
exemplo), mas empresas 
não podem perder de vista 
as estratégias necessárias 
para que seja possível aos 
colaboradores se interessar 
pelo ambiente de trabalho 
que ocupam para que possam trazer os 
melhores resultados.

Na nossa experiência dentro da compa-
nhia, identifi camos e colocamos em prática 
cinco estratégias, que podem ser replicadas 
em diferentes empresas com o objetivo de 
atrair e reter esses talentos nos próximos 
anos. São passos simples, porém funda-
mentais para pensar na transformação 
que deve se realizar dentro do ambiente 
organizacional.

A primeira estratégia está relacionada à 
fl exibilidade do local de trabalho. Muitos 
desses jovens (a exemplo dos millenials), 

sentem que não é necessário dedicar 
a maior parte de seu tempo a um local 
fi xo exclusivo. Especialmente dentro 
do setor de tecnologia, a concepção de 
ferramentas que facilitem a realização 
do trabalho remoto são amplamente 
adotadas e devem continuar a evoluir nos 
próximos anos. Além de representar uma 
economia fundamental de custos com in-
fraestrutura, trazem o efeito de produzir 

mais conforto e facilitar o 
equilíbrio familiar.

A segunda está ligada à 
relação entre os próprios 
colaboradores. Criar fer-
ramentas de colaboração 
que permitam novas for-
mas de comunicação entre 
diferentes departamentos 
e eliminar a burocracia é 
uma etapa fundamental 

para uma geração que espera facilidade 
e rapidez em todas as relações.

Em terceiro lugar, desenvolver um 
programa ambicioso de igualdade e di-
versidade de gênero, capaz de tornar a 
companhia cada vez mais inclusiva ao 
longo do tempo é fundamental. Eliminar 
preconceitos e vieses inconscientes é 
uma tarefa fundamental para qualquer 
companhia, tendo em vista as recentes 
discussões a respeito do assunto. Para 
uma geração cada vez mais engajada e 
plural, esse se torna um passo ainda mais 
necessário.

Formar colaboradores com qualidade 
é outra etapa que já vem sendo discutida 
há algum tempo e continua válida. Mais do 
que investir em tempo de treinamentos, 
é fundamental explorar a qualidade do 
conteúdo a ser passado para esses jovens 
profi ssionais. Usar novas plataformas e 
modelos capazes de desafi á-los é a chave 
para construir novos times de sucesso.

Tudo isso é necessário para cumprir a 
tarefa de transmitir aos colaboradores o 
impacto que o trabalho deles tem na socie-
dade e dentro da companhia. Transparência 
é um dos valores pelos quais essa geração 
preza e investir nele é algo recomendado 
para qualquer setor. Por isso, investimos 
continuamente em mostrar como funcionam 
os processos por inteiro e destacar a contri-
buição de cada um é o pensamento adequado 
para que a maior parte das companhias 
possam ter sucesso nesses novos tempos.

Essas são estratégias que não exigem 
elevado grau de complexidade tecnológica 
e cujo impacto está diretamente ligado à 
transformação organizacional que compa-
nhias precisam realizar. Mais do que nunca, 
estabelecer uma identidade forte e traçar 
estratégias para o crescimento contínuo 
torna-se uma tarefa essencial. No entanto, 
atingir esses objetivos depende do equilí-
brio entre mostrar às novas gerações que 
conquistar resultados é ótimo, ao mesmo 
tempo que transformar a sociedade é vital.

(*) É CEO da Indra no Brasil.
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Transparência é um 
dos valores pelos 
quais essa geração 
preza e investir nele 
é algo recomendado 
para qualquer setor. 

Um caminho sem volta: papel do vendedor 
precisa ser adaptado

A venda consultiva é cada 
vez mais comum no varejo. 
Quem não quer chegar em 
uma loja e ter um consultor 
de moda à disposição para 
ajudar na combinação de 
cores, nos modelos que mais 
se adequam ao tipo de corpo, 
na composição ideal de look? 
Ou, então, ir até uma loja de 
materiais de construção e 
ter alguém que, por meio do 
multiatendimento, seja pelo 
site ou pelo próprio celular, 
oferece mais informações 
sobre os produtos que mais 
se encaixam com as necessi-
dades do projeto de sua casa?

A experiência durante a jornada de compras é decisiva para o 
fechamento da venda. É por isso que o papel do vendedor precisa 
ser adaptado. Faz parte do dia a dia do consumidor buscar um 
produto no e-commerce e ir até a loja física para completar a 
jornada de compras com o auxílio de um profi ssional capacitado 
a atendê-lo, ou vice-versa. 

A lógica omnichannel não é novidade, mas um fato é certo: 
oferecer um atendimento personalizado e uma experiência di-
ferenciada é um caminho sem volta para qualquer segmento de 
mercado. E o que muda para o vendedor? Quais as ferramentas 
necessárias para atuar dentro desse novo padrão de negociação?

Nesse processo de vendas assistidas, soluções tecnológicas dão 
suporte completo ao profi ssional da área. Pelo próprio celular, 
o atendente acessa o estoque, informações e características 
dos produtos, quantidade disponível, enfi m, passa a ter acesso 

rápido de toda as lojas da rede. 
São ganhos para o consumidor 
e para o vendedor. 

A venda assistida omnicanal 
contribui para o controle de 
estoque, fl exibiliza os fl uxos 
de saída, permite o compar-
tilhamento de oportunidades 
em todos os canais de vendas, 
possibilita ofertas personali-
zadas, determina um melhor 
fl uxo logístico. Entre tantos 
benefícios, ainda reduz tempo 
de atendimento. Com isso, é 
possível atender mais clientes 
ao mesmo tempo, com mais de 
um carrinho por pessoa.

Além do suporte tecnológico, nesse processo de adaptação e 
maturidade no processo de vendas assistidas torna-se essencial 
um mapeamento do perfi l do cliente. É preciso conhecer seu 
histórico, carrinho de compras e necessidades atuais.

Diante de tudo isso, a função do vendedor irá muito além de 
uma simples venda, uma vez que esse profi ssional passará a 
agregar valor aos produtos e à marca, ao fazer recomendações 
de produtos e serviços ao cliente de tal forma que a experiência 
seja completa. Com esse formato de venda, o profi ssional se 
torna um elo entre as jornadas digital e física, que se completam 
e trazem um novo sentido às compras. 

(Fonte: Sofi a Alpendre Baldessar é Manager da FH (Marketing and Inside 
Sales), empresa de tecnologia especializada em processos de negócios e 

software. Formada em Publicidade e Propaganda e pós-graduada em Marketing 
e Logística pela Universidade Tuiuti do Paraná, com MBA em Embalagem e 

Branding pela Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM).
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